
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg

Dienstverlening apotheek 2017

Verrichting Omschrijving Vergoeding Restitutiepolis 

(Let op! Dit is een indicatief 

bedrag).

Vergoeding Naturapolis 

(75% van het gemiddelde 

tarief waarvoor wij deze 

zorg hebben ingekocht bij 

door ons gecontracteerde 

zorgverleners)

1 Terhandstelling € 6,76 € 4,41

2 Terhandstelling, bereiding € 19,63 € 12,80

3 Terhandstelling, bijz. bereiding € 103,30 € 67,37

4 Weekterhandstelling € 3,04 € 1,98

5 Weekterhandstelling, bereiding € 3,04 € 1,98

6 Weekterhandstelling, bijz. bereiding € 3,04 € 1,98

7 Terhandstelling (1e) € 6,76 € 4,41

8 Terhandstelling (1e), bereiding € 19,63 € 12,80

9 Terhandstelling (1e), bijz. bereiding € 103,30 € 67,37

10 Weekterhandstelling (1e) € 3,04 € 1,98

11 Weekterhandstelling (1e), bereiding € 3,04 € 1,98

12 Weekterhandstelling (1e), bijz. bereiding € 3,04 € 1,98

25 Terhandstelling, thuis € 6,76 € 4,41

26 Terhandstelling, bereiding, thuis € 19,63 € 12,80

27 Terhandstelling, bijz. bereiding, thuis € 103,30 € 67,37

28 Weekterhandstelling, thuis € 3,04 € 1,98

29 Weekterhandstelling, bereiding, thuis € 3,04 € 1,98

30 Weekterhandstelling, bijz. bereiding, thuis € 3,04 € 1,98

31 Terhandstelling (1e), thuis € 6,76 € 4,41

32 Terhandstelling (1e), bereiding, thuis € 19,63 € 12,80

Bij de vergoeding voor de Restitutiepolis worden indicatieve marktconforme bedragen genoemd. Tot de genoemde bedragen vergoeden wij de kosten altijd 

volledig. Zijn de kosten hoger, dan beoordelen wij of de declaratie in uw geval niet onredelijk hoog is. Deze onredelijk hoge bedragen mogen wij volgens de 

wet niet vergoeden. Hierover informeren wij u. 



Verrichting Omschrijving Vergoeding Restitutiepolis 

(Let op! Dit is een indicatief 

bedrag).

Vergoeding Naturapolis 

(75% van het gemiddelde 

tarief waarvoor wij deze 

zorg hebben ingekocht bij 

door ons gecontracteerde 

zorgverleners)

33 Terhandstelling (1e), bijz. bereiding, thuis € 103,30 € 67,37

34 Weekterhandstelling (1e), thuis € 3,04 € 1,98

35 Weekterhandstelling (1e), bereiding, thuis € 3,04 € 1,98

36 Weekterhandstelling (1e), bijz. bereiding, thuis € 3,04 € 1,98

49 2-Wekenterhandstelling € 5,31 € 3,47

50 2-Wekenterhandstelling, bereiding € 5,31 € 3,47

51 2-Wekenterhandstelling, bijz. bereiding € 5,31 € 3,47

52 2-Wekenterhandstelling (1e) € 5,31 € 3,47

53 2-Wekenterhandstelling (1e), bereiding € 5,31 € 3,47

54 2-Wekenterhandstelling (1e), bijz. bereiding € 5,31 € 3,47

61 2-Wekenterhandstelling, thuis € 5,31 € 3,47

62 2-Wekenterhandstelling, bereiding, thuis € 5,31 € 3,47

63 2-Wekenterhandstelling, bijz. bereiding, thuis € 5,31 € 3,47

64 2-Wekenterhandstelling (1e), thuis € 5,31 € 3,47

65 2-Wekenterhandstelling (1e), bereiding, thuis € 5,31 € 3,47

66 2-Wekenterhandstelling (1e), bijz.bereiding,thuis € 5,31 € 3,47

73 3-Wekenterhandstelling € 7,60 € 4,96

74 3-Wekenterhandstelling, bereiding € 7,60 € 4,96

75 3-Wekenterhandstelling, bijz. bereiding € 7,60 € 4,96

76 3-Wekenterhandstelling (1e) € 7,60 € 4,96

77 3-Wekenterhandstelling (1e), bereiding € 7,60 € 4,96

78 3-Wekenterhandstelling (1e), bijz. bereiding € 7,60 € 4,96

85 3-Wekenterhandstelling, thuis € 7,60 € 4,96

86 3-Wekenterhandstelling, bereiding, thuis € 7,60 € 4,96

87 3-Wekenterhandstelling, bijz. bereiding, thuis € 7,60 € 4,96

88 3-Wekenterhandstelling (1e), thuis € 7,60 € 4,96

89 3-Wekenterhandstelling (1e), bereiding, thuis € 7,60 € 4,96

90 3-Wekenterhandstelling (1e), bijz.bereiding,thuis € 7,60 € 4,96

97 Terhandstelling met begeleidingsgesprek € 13,51 € 8,81

98 Terhandstelling met begeleidingsgesprek, bereiding € 26,39 € 17,21

99 Terhandstelling met gesprek, bijz. bereiding € 110,06 € 71,78

100 Weekterhandstelling met begeleidingsgesprek € 9,79 € 6,38

101 Weekterhandstelling met gesprek, bereiding € 9,79 € 6,38



Verrichting Omschrijving Vergoeding Restitutiepolis 

(Let op! Dit is een indicatief 

bedrag).

Vergoeding Naturapolis 

(75% van het gemiddelde 

tarief waarvoor wij deze 

zorg hebben ingekocht bij 

door ons gecontracteerde 

zorgverleners)

102 Weekterhandstelling met gesprek, bijz. bereiding € 9,79 € 6,38

109 Terhandstelling met begeleidingsgesprek, thuis € 13,51 € 8,81

110 Terhandstelling met gesprek, bereiding, thuis € 26,39 € 17,21

111 Terhandstelling, gesprek, bijz. bereiding, thuis € 110,06 € 71,78

112 Weekterhandstelling met begeleidingsgesprek, thuis € 9,79 € 6,38

113 Weekterhandstelling met gesprek, bereiding, thuis € 9,79 € 6,38

114 Weekterhandstelling, gesprek, bijz. bereid, thuis € 9,79 € 6,38

121 2-Wekenterhandstelling met begeleidingsgesprek € 12,06 € 7,87

122 2-Wekenterhandstelling met gesprek, bereiding € 12,06 € 7,87

123 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bijz. bereiding € 12,06 € 7,87

127 2-Wekenterhandstelling met gesprek, thuis € 12,06 € 7,87

128 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bereiding, thuis € 12,06 € 7,87

129 2-Wekenterhandstell, gesprek, bijz. bereid, thuis € 12,06 € 7,87

133 3-Wekenterhandstelling met begeleidingsgesprek € 14,35 € 9,36

134 3-Wekenterhandstelling met gesprek, bereiding € 14,35 € 9,36

135 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bijz. bereiding € 14,35 € 9,36

139 3-Wekenterhandstelling met gesprek, thuis € 14,35 € 9,36

140 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bereiding, thuis € 14,35 € 9,36

141 3-Wekenterhandstell, gesprek, bijz. bereid, thuis € 14,35 € 9,36

70001 Instructie UR geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel € 5,84 € 3,81

70002 Medicatiebeoordeling chronisch UR geneesmiddelengebruik € 81,83 € 53,37

70006 Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis € 12,77 € 8,33

70027 Farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/polikliniekbezoek € 8,71 € 5,68

70028 Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname € 5,22 € 3,41

Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg uit de basisverzekering verleend door niet gecontracteerde zorgverleners. Een 

volledige omschrijving van het recht (of aanspraak) op deze zorg vindt u in de polisvoorwaarden. Hierin staat of en hoeveel recht (of aanspraak) 

u heeft op de zorg. Ook vindt u hier terug of er een eigen bijdrage of eigen risico van toepassing is. Controleer daarom altijd eerst de 

polisvoorwaarden voordat u een zorgverlener bezoekt.

Deze tarieflijst is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Klopt er iets niet in de lijst? Geef het dan aan ons door zodat wij de fout kunnen 

herstellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de fouten. Aan de inhoud van deze lijst kunt u geen rechten ontlenen.


